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І. Про встановлення меморіальних дощок.

1. СЛУХАЛИ: звернення голови Служби безпеки України Грицака 
В.С. щодо встановлення меморіальної дошки жертвам політичних репресій XX 
сторіччя на фасаді будинку за адресою: вул. Ірининська, 4-6 
(за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки жертвам політичних репресій XX сторіччя на фасаді будинку за 
адресою: вул. Ірининська, 4-6 за умови погодження тексту напису українською 
мовою на меморіальній дошці в Інституті української мови Національної 
академії наук України та ескізу (проекту) меморіальної дошки та безпосереднє 
місце її встановлення з Управлінням збереження історичного середовища та 
охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за 
позабюджетні кошти).

2. СЛУХАЛИ: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця» 
від 06.04.2016 № 279-р, щодо урочистого відкриття у червні 2016 року 
пам’ятної дошки Євгену Коновальцю на фасаді будівлі за адресою: 
вул. Січових Стрільців, 24.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, у тижневий термін провести робочу 

нараду за участю представників Міністерства культури України, Українського 
інституту національної пам’яті, відповідних структурних підрозділів



виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

3. СЛУХАЛИ: звернення громадської організації «Київська міська 
спілка ветеранів АТО» щодо встановлення меморіальної дошки на честь 
загиблого киянина-учасника антитерористичної операції Ковалищина О.Я. 
на фасаді середньої загальноосвітньої школи № 186 за адресою: 
вул. Сєченова, 8 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь загиблого киянина-учасника антитерористичної операції 
Ковалишина О.Я. на фасаді середньої загальноосвітньої школи № 186 за 
адресою: вул. Сєченова, 8 (за позабюджетні кошти).

4. СЛУХАЛИ: Звернення Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо встановлення меморіальних дошок на честь 
загиблих у зоні проведення АТО:

- Бобкіна Олексія Олеговича на фасаді будівлі Київської гімназії 
№ 154 за адресою: просп. Перемоги, 63;

- Недоводієва Микити Олександровича на фасаді будівлі Київської 
гімназії № 154 за адресою: просп. Перемоги, 63;

- Дришлюка Павла Вячеславовича на фасаді загальноосвітньої 
школи № 230 за адресою: вул. Генерала Наумова, 35-Б;

- Ощепкова Олексія Вікторовича на фасаді будівлі Київської гімназії 
№ 154 за адресою: просп. Перемоги, 63 (за позабюджетні кошти);

- Яроша Артура Володимировича на фасаді будівлі загальноосвітньої 
школи № 140 за адресою: вул. Львівська, 47/8 (за позабюджетні 
кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальних 

дошок на честь загиблих у зоні проведення АТО (за позабюджетні кошти):
- Бобкіна Олексія Олеговича на фасаді будівлі Київської гімназії 

№ 154 за адресою: просп. Перемоги, 63;
- Недоводієва Микити Олександровича на фасаді будівлі Київської 

гімназії № 154 за адресою: просп. Перемоги, 63;
- Дришлюка Павла Вячеславовича на фасаді загальноосвітньої 

школи № 230 за адресою: вул. Генерала Наумова, 35-Б;
- Ощепкова Олексія Вікторовича на фасаді будівлі Київської гімназії 

№ 154 за адресою: просп. Перемоги, 63 (за позабюджетні кошти);
- Яроша Артура Володимировича на фасаді будівлі загальноосвітньої 

школи № 140 за адресою: вул. Львівська, 47/8.

5. СЛУХАЛИ: звернення Державного підприємства «Національний 
палац мистецтв «УКРАЇНА» щодо встановлення меморіальної дошки на честь 
Шарварка Бориса Георгійовича на фасаді Палацу за адресою: 
вул. Велика Васильківська, 103 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 1.



ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 
дошки на честь Шарварка Бориса Георгійовича на фасаді «Національного 
палацу мистецтв «УКРАЇНА» за адресою: вул. Велика Васильківська, 103 за 
умови погодження з Міністерством культури України (за позабюджетні кошти).

6. СЛУХАЛИ: звернення Національного інституту серцево-судинної 
хірургії імені М.М. Амосова щодо встановлення меморіальної дошки на честь 
Книшова Геннадія Васильовича на будинку, де він проживав, за адресою: 
вул. Янгеля, 14/1, та на фасаді Національного інституту за адресою: вул. 
Миколи Амосова, 6 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, повернутись до розгляду питання 

після надання суб’єктом подання ескізів меморіальних дошок.

7. СЛУХАЛИ: члена комісії Білоконя С.І. щодо з’ясування подальшої долі 
меморіальної дошки на честь Миколи Зерова, яка була встановлена на 
будинку № 82 на вулиці Богдана Хмельницького та демонтована на час 
реконструкції будівлі.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: звернутись до Департаменту культури та Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання інформації 
про меморіальну дошку на честь Миколи Зерова, яка була встановлена на 
будинку № 82 на вулиці Богдана Хмельницького та демонтована на час 
реконструкції будівлі.

II. Різне

Голова комісії В. Бондаренко

Секретар комісії Я. Шибанов


